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مقدمة
هذا هو الكتاب الثاين من كتب �سل�سلة جامعة اإفريقيا العاملية يف تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها ل�ستيفا ء مطلوبات الكتاب الأ�سا�سي. 

ويهمنا اأن نورد اأهم منطلقات هذا الكتاب فيما ياأتي:
اأواًل: الفرتة الزمنية:

املدة الدرا�سية الالزمة لتدري�س الكتاب: 
يتم تدري�س هذا الكتاب يف ف�سل درا�سي يتكون من {14} اأ�سبوعاً بحيث يدر�س 

الطالب )5( �ساعات يف اليوم وملدة خم�سة اأيام يف الأ�سبوع. 

ويف حالة زيادة الوقت املقرر ي�ستعان بكتاب للتدريبات الإ�سافية  وميكن اأن يرفق مع 
هذا الكتاب.

ثانيًا: املهارات اللغوية: 
يت�سمن الكتاب درو�ساً مت فيها معاجلة املهارات اللغوية الآتية: 

1/ مهارة القراءة: 

ت�سمن الكتاب ن�سو�ساً قرائية بلغت )33( ثالثة وثالثني ن�ساً،  روعي يف اختيارها- 
من  الدار�س  لغة  اإثراء  على  قادرة  تكون  -اأن  الأحيان  اأغلب  يف  �سردية  ن�سو�س  وهي 

خالل: 
	.عر�س اأ�ساليب عربية �سليمة ب�سيطة و�سحيحة ووا�سحة

 	الو�سول بالدار�س اإىل التمكن من مهارات القراءة يف النطق والت�سكيل ال�سوتي
عند مراعاة عالمات الرتقيم الدالة على ذلك: من ف�سلة، ووقفة، وتعجب، وا�ستفهام 

مبا يظهر القدرة على التاأثري اإن لزم، مع اإبراز جوانب التاأثر بالن�س املقروء.
 	تنمية املح�سول اللغوي للدار�س، واإقداره على التعامل اللغوي والفكري مع عدد

دة.  من الن�سو�س املعربة عن مواقف لغوية وثقافية اإ�سالمية عربية متعدِّ
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2/ مهارة الكتابة: 

يت�سمن الكتاب ن�سو�ساً ت�ستمل على ظواهر كتابية مثل الكلمات التي بها حروف 
املد، وعالمات الرتقيم واحلروف التي تنطق ول تكتب، والتي تكتب ول تنطق مع تطبيق 
وو�سل  واملربوطة  املفتوحة  والتاء  �سوتاً،  املتجان�سة  احلروف  له  تقدم  كما  كتابته،  ذلك يف 
الختباري،  الإمالء  مرحلة  اإىل  ي�سل  حتى  ذلك  كل  على  ويدرب  وف�سلها؛  احلروف 
والتمكن من التعبري عن  نف�سه وعن بيئته مراعياً و�سع عالمات الرتقيم املنا�سبة و�سحة 

الكتابة. ويتم ذلك مع اإجادة تنظيمها وتفقريها. 

3/ مهارة فهم امل�سموع: 

معجمه  حدود  ويف  القرائية  املو�سوعات  من  م�ستقاة  ن�سو�ساً  الكتاب  هذا  يت�سمن 
اللغوي، واأعقبتها تدريبات تنا�سب طبيعة مهارة ال�ستماع.

4/ مهارة الكالم: 

يت�سمن الكتاب تدريبات تعني الدار�س على اإتقان مهارة الكالم مب�ستوى مقبول من 
خالل الأ�سئلة الت�سالية، واملو�سوعات  امل�ستوحاة مما در�س  يف هذا الكتاب، ويتم تدريب 
الطالب �سفوياً  على مهارة الكالم. ومت ربط الكالم والقدرة على التعبري ال�سفهي بالتعبري 

الكتابي يف معظم درو�س الكتاب. 
ثالثًا: العنا�ضر اللغوية: 

يت�سمن الكتاب من العنا�سر  اللغوية ما ياأتي: 
1/ الأ�سوات اللغوية: 

ي�سعى الكتاب يف مو�سوعاته املختلفة اإىل تعزيز ما تعلمه الدار�س يف الكتاب الأول 
من معرفة اأ�سوات اللغة العربية، وطبيعة اإخراج ال�سوت من مكانه ال�سحيح، واإعطائه حقه 

اأينما كان من الكلمة العربية، وما يحدث له من تاأثر وتاأثري مبا يجاوره. 
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2/ املفردات: 

عناوين  حتت  اندرجت  التي  املفردات  من  مالئم  قدر  توفري  اإىل  الكتاب  �سعى 
مو�سوعات متعّددة على الوجه الذي مت اإي�ساحه عند احلديث عن طبيعة الن�سو�س القرائية 
ومراعاة  ال�سعوبة  عن  الناأي  حيث  ومن  وثقافتها،  العربية  بيئة  من  تكون  بحيث  مة  املقدَّ
�سيوعها وتواترها مع اللتزام باللفظ العربي الذي ا�ستعمله القراآن وتف�سيله على غريه من 
ال�ستعمالت مع الرتكيز على الهتمام بالكلمات العربية الأ�سيلة والناأي عن الكلمات 

التي  ل �سلة لها بالعربية ح�ساً ووزناً كلما كان ذلك ممكناً. 

كما مت اإيراد جمموعة من األفاظ الثقافة العربية والإ�سالمية يف �سوء ما هو م�ستهدف 
من تكوين �سورة وا�سحة عن  الثقافة العربية الإ�سالمية لدى املتعلم. 

3/ الرتاكيب: 

الدار�س على  الكتاب حوايل )100( تركيب لغوي متنوع بغر�س تنمية قدرة  قدم 
على  توزيعها  مت  وقد  و�سحيحة،  ب�سيطة  ب�سورة  العربية  يف  ال�سائعة  الرتاكيب  ا�ستخدام 
الدرو�س؛ ليعرب بها عن املواقف احليوية التي توفرت لها ن�سو�س تخدمها، وال�ستفادة من 

تراكيبها يف تلك املواقف.

4/ النحو: 

واجلملة  الكلمة  ال�سرفية يف جمالت  النحوية  الظواهر  الكتاب جمموعة من  تناول 
واملعرفة  والنكرة  اإليه  وامل�ساف  واملفعول  والفاعل  و�سيغها،  واأزمنتها  والأفعال  واأنواعها 

وحروف اجلر وال�سفة وغريها. 

الظواهر  وعر�ست  وظيفياً،  ا�ستخدامها  ميكن  بحيث  املو�سوعات  هذه  عوجلت  وقد 
اللغوية يف �سكل جداول مق�سمة كي تعني الدار�س على التعرف عليها، ومتييزها ومن َثمَّ 

ح�سن ا�ستخدامها. 
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رابعًا: الثقافة االإ�ضالمية: 
روعي يف اإعداد الكتاب اأن يت�سمن مفاهيم الثقافة الإ�سالمية العربية على اأن يكون 

املحتوى الثقايف: 
 • ملبياً حلاجات الدار�س الثقافية يف عمومياتها وخ�سو�سياتها يف حماولة اإعطاء �سورة	
دة مير بها امل�سلم اأينما  �سادقة وحقيقية عن ال�سلوك الثقايف الإ�سالمي يف مواقف متعدِّ

كان ذلك املوقف.
 •  م�ستماًل على اأمناٍط من ال�سلوك الإ�سالمي الجتماعي، واملواقف الأخالقية وال�سور	
احليوية  يف تعامالت املجتمع الإ�سالمي، وقد كان وا�سحاً اأن كثرياً من املواقف الثقافية 

ق�سد بها اأن تكون ذات تاأثري على حياة الدار�س.
خام�ضًا: الن�ضو�س القرائية: 

ت�سمن الكتاب العديد من الن�سو�س اإ�سافة اإىل الن�سو�س الأ�سا�سية للكتاب التي 
بلغت )33( ن�ساً، كما ت�سمن عدداً مماثاًل لكلٍّ من القراءة والكتابة وفهم امل�سموع ا�ستملت 

على جوانب عديدة يف حياة املجتمعات الإ�سالمية والإن�سانية. 

الن�سو�س  وهذه  ووا�سحة،  �سلميٍة �سحيحة  عربية  بلغٍة  الن�سو�س  وقد عوجلت هذه 
ا�ستملت على مو�سوعات دينية واجتماعية و�سحية وريا�سية وتاريخية وعلمية بغر�س اإثراء 
جوانب ثقافية مهمة يف منو الطالب اللغوي واملعريف والجتماعي؛ ولكي يكون ذلك دافعاً 

له للقيام بدوٍر اإيجابي يف احلياة، وليتعرف على مناذج حية من خالل هذه الن�سو�س. 
�ضاد�ضًا: التدريبات: 

الأمناط،  تدريبات  بني  موزعة  التدريبات  وهذه  تدريباً،   )593( الكتاب  ت�سمن 
والتعبريات  املفردات  ا�ستخدام  فيها  ومت  الت�سالية،  والتدريبات  املعنوية،  والتدريبات 
وال�ستخدام  الفهم  على  وتعينه  لغته  وترثي  الطالب،  حاجة  تلبي  تراكيب  يف  واجلمل 

اللغوي ال�سليم. 



ز

�ضابعًا: اأ�ضاليب العر�س: 
اختار الكتاب اأ�ساليب عديدًة لعر�س مادته العلمية وتتمثل هذه الأ�ساليب يف: 

درو�س  من  در�س  كل  مرامي  الأهداف  تو�سح  بحيث  وحدة  كل  اأهداف  	تو�سيح 
الوحدة يف اللغة واملعارف الإن�سانية واجلوانب الثقافية. 

ٌح بالإ�سافة اإىل ن�سو�س م�ساعدة لتنمية مهارات  حَّ 	ن�س قرائي اأ�سا�سي حمقق وُم�سَ
القراءة والكتابة وفهم امل�سموع والتعرف على الظواهر النحوية، والقدرة على التعبري 

ال�سليم. 
	تدريبات متنوعة على النحو الذي جاء يف )خام�ساً( من هذا ال�سياق، وبحيث ت�سمل 

التدريبات: املفردات والرتاكيب والنحو والقراءة وفهم امل�سموع والكتابة والكالم.
ثامنًا: التقومي: 

اأهداف  بع�س  حتقيق  يتناول  بحيث   در�س  يعقب كل  تقومي  تقدمي  اإىل  الكتاب  جلاأ 
الدر�س، وبعد ذلك  مت و�سع اختبار �سامل عقب كل وحدة؛ لتقومي الطالب عقب مرورهم 
بتعلم ما جاء بكل وحدة من مهارة وظواهر لغوية تركيبية ونحوية بالإ�سافة اإىل معرفة عدد 

معني من املفردات والنواحي الثقافية. 
تا�ضعًا: م�ضاحبات الكتاب: 

مع هذا الكتاب م�ساحبات للمعلم تت�سمن: 
الكتاب، مع عر�س مناذج كافية لطرق  التي و�سع عليها  •كتاباً للمعلم يو�سح الأ�س�س  	

التدري�س التي ينبغي الهتداء بها للدار�سني.
•قائمة باملفردات والرتاكيب التي حواها الكتاب. 	

•قائمة بالظواهر النحوية التي تناولها الكتاب. 	
•�سريط )كا�سٍت(  اأو �سريطاً ممغنطاً يحمل درو�س الكتاب. 	

•كما �سيتم لحقاً و�سع كتاب  للتدريبات والختبارات الإ�سافية ملقابلة الفروق الفردية  	
لدى الطالب.
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م�سرد املفردات
رقم الدر�سالكلمةرقم الدر�سالكلمةرقم الدر�سالكلمة

ا�ستخَدَماحَلَراماأَُب
2 تا�سْتْغَلَظ15اأَح�س14َّ تاأَْبَحر

14ِا�سَتدَِّاْخَتباإِثم/ اآَثام
اُع15الأَْثَقال اٌء )�َسديد(اْخَتَ 2 تاأَ�ِسدَّ

َعاأَْجَرى )التنف�س( ال�ْسَعاُع )الِفكِرّي(اْخَتَ
اأنَْقَذ2 تاأَْر�َسَداأَْجنا�س )جن�س(
14/تِانَْهَزم7 تاأَْرَمَلٌةاأَْحُباٌب )حبيب(
اأَهَدىاأَ�َساء/ُي�سيءِاْحَتاَج )الأمُر(

16الأَواناأَ�َسا�ِسيَّة15 تاحتاٌم
اأَْوَجَداأَِلَف )باألف(اأَْحَدُث )احلداثه(

َعُد 3الأَْوراقِاْمَت�سَّاأَ�سْ
اأَْو�ساعاأَْمَتِعَة )َمَتاع(اإَِعاَدة
اإِياكاأَْمٌر )بامْلَْعروِف(15اأََعاَن

ا�ٌس 8/تَباحٌثاأََمدِاْعِتَ
َم 16/تالَبَبَغاء2تاِلنِْتَباهِاْعَت�سَ

اِمُج2 تاِلنِْت�َسار3اإِْعَداٌد/ اأََعْد 11/تالَبَ
8/تَبر2ٌّ تاأَنَْفَقالأَْع�َسيُة )املُخاِطبَّة(

ٌن( اٌن )ُغ�سْ 7/تتعليمانْتِظاراأْغ�سَ
َغلُّبِانِْتَظام14ِاَقَتَب 10التَّ
ى يل15اأَْق�سَ اأَنْزل2 تالإِْنِ

)ب(
ّي 9/تالِبيَئاَت )الِبيئة(9َبْطٌنالبِّ
نات13الَبْهَجة15َب�سِيَطُة 1البيِّ
9/تَبَطِيَئٌة16الَبّط
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)ت(
اأِثرَياُت )التاأثرُي( ور(10التَّ َر يتطُّ ر )َتَطوَّ ن14تطوُّ ن يكوَّ 7تكوين/كوِّ

ُث 9التلفاز31َتْطِويُر5/تَتَدَّ
رٌي ْم�َساح4َتِطي�ُس14َت�سِ 15/تالتِّ

) ُل14/تُتعادل4/تَترِبَية )َربيَّ َنقُّ 9التَّ
3/تَتْوِجيٌه11/تالتعاون11/تُتراِبُط
�س16/تَترِديٌد َعرُّ /َودَّالتَّ 16َتَودُّ

َكاِليِف(13َتَرْفِيِهّي ْوَراُة14/تَتِقديُر )التَّ 3التَّ

ِويُح ُتَقُلَبات )النف�س( 14/تالتَّ
7َتْوِفرٌي10تقلَّب

13تقليل/قلَّل ُيقّلل13/تَت�َسُع

)ث(
َقاَفُة ْور12الثَّ 9الثَّ

)ج(
يٌَّة7/تَجاٌر 9/تاجِلرَيان/َجاُر10َجوِّ

14/تاجَلِزيَرُةاجلراد3/تَجَهنَّم

ة )الرحالت( اجلهاز )البويل/ 12/تِجْن�س )نوع(8/تاجَلَماِعيَّ
13اله�سمي(

10/تاجِلَهُة

)ح(
حُدوث/حدَث 

2احَلَرُم11/تاحلاجات/احلاجُة11يحدْث

15/تَح�َسَراٍت10احَلاج13َُّحا�ُسوب
10حرب2احَلْبُل15/تاحَل�َساِئ�س / َح�ِسي�َسٌ

5/تَحر7َّ/تَحّتى
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2احُلْفرة2َحق15ُّحري )كبد(

7احْلَياُة11/تَحَواِدُث4َحِميٌد

اَكون4َحيٌّ 3ُحَكَماٌءاحَليَّ

)خ(
َبٌة )اأَْر�ٌس(2/تاخُل�ُسُوع )يف ال�سالة( 5َخَف�َس/َيْخِف�ُس14خ�سْ

15/تاخِليانة/الأمانة15اخَلْلُقاخِلْدَمُة
1اخلري/ ال�سر

)د(
ان15الِدْفء كَّ اَجُة7/تالدُّ رَّ 9/تالدَّ
َرا�سَة 1الدَّ

)ر(
َواٌن7/تِرَعاَيٌة 8/تَرْغم )اأُنْف(3ِر�سْ
ا3َرَكَع 5/تَرَف�َس3ِر�سَ

14َراِفَعاٌت )املياه(َرا�ِسَخٌة )ثابته(9/تَرك�َس َيْرُك�ُس
ْحَلُة3/تَرْجٌم2/تَرَجٌب)�سهر( 13الرِّ

الم(3ُرَحَماُء)رحيم( 14الّري5ََّردُّ )ال�سَّ

)ز(
15/تَزِهَيدٌة10الَزلزل)زلزل(

)�س(
َباَحُة َحُته(13ال�سِّ �ُسْبَحاَن8/ت�َساَء )�سِ

�َسَجن �َسْجنا 
ْجن( 2�َساَلٌم9/ت�َسَعى3)ال�سَّ

ْلم)ال�سالم( ُلوُك10ال�سِّ 4�ُسم11ٌّال�سُّ
1�ُسَورٌة1114/ت

)�س(
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اٌك13�َساطيٌء11/ت�َسا�َسٌة 14�ُسبَّ
َراُب12�سرائط)�سريط(14�َسبيٌه 13/تال�سَّ

1�ُسِفَي15/ت�َسَفٌق3ال�َسطُّ )جهة(
ة هيَّ 14ال�سَّ

)�س(
ُعود ْفَحة10ال�سُّ ة4�سَ حَّ 7ال�سِّ
اد يَّ ال�سَّ

)�س(
ُرَورٌة ْخَمُة7/ت�سَ اِبٌط16ال�سَّ �سَ

لَّ �سَ

)ط(
باَع10َطاَقم باَعة19الطِّ 9/تالطِّ

15/تَطِليَقٌة54ُطُرَقات

)ظ(
15الِظلُّ

)ع(
َف ْعِديَة(16/تَعَطاء )من اهلل(َع�سَ ُف )الرَّ 10الَعوا�سِ

ة(7الَعاِفَية15َعِجاِئب/َعجيبٌة َعاَدة)�سلوكيَّ
11الَع�ِسري8/تَعَطَف14َعْك�س
23ِعَقاٌب7/تالَعالَقُة
12/تعمليات11/تُعلَماَء7عليك
7العناية

)غ(

َغاِمرة10ُغْرَفة )القيادة(2َغَراٌم
)�سد عامرة(
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6/تِغَياٌب4ُغاَلٌم7ُغالَم ؟

)ف(
7/تالَفَتى9َفْتَة)زمن(12الفتية/ الفتى

8/تِفرٌق3َفْرع12الُفْر�س/الُفر�سة
ل13فِريٌق ان3َف�سْ انَاَت/الَفَي�سَ 10الَفَي�سَ

)ق(
2قوام12قبوٌل )باجلامعة(10َقاِئد )الطائرة(

7/تالقوى15الُقْدَرُة/الَعْجز14الَقاِرُب
7/تالقلق1قلالَقاُعُة

ول( 15ق�ساء14َقَرر/يقرر/ القرار13/تالَقاَمَة)الطُّ
9/تالِقَطار8/تق�سي

)ك(
م(10الَكوارُث)َكاِرَثٌة(9/تالَكْهُرَباء 12ُكَراُت )الدَّ

5َكّف7/تالِك�َساُء)يلب�س(

)م(
ة7/تَماَزال ُب15املَارَّ 7/تاملُوؤَدَّ
14املَُت�َساِبق13ُمَتاَحٌة13ُمبا�َسَرة

ك14املتبارون/املتبارى دة14املَُتَحرِّ 16ُمَزوَّ
دد13َم�سوؤُول )م�سوؤولة( 7/تاملُ�َساَعَدة9املَُتعِّ

ِفُقون �سة3ُمتَّ �سَّ ات13ُمَ 12املُ�ْسَتَحقَّ
ع ٌف2ُمَتوا�سِ 12/تُم�سَتْعِجلة6/تُمَتَوقِّ

لََّفات3َمَثُل ُلوَقات16ُمَ 2/تَمْ
َداف ة16ِمْ 11/تُم�َساِهد9/تُمدَّ
ل�س ة5/تَمْ موَعة8/تاملَ�َسقَّ 10َمْ

رات 10ُم�ْسِكالَت )م�سكلة(9/تِمْذَياع11/تُما�سَ
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9ُم�ِسري13َم�ساَدراملُربون

ة ) عاملية( ِليَّ َدُر )اخلطر(14املَْر�َسىَمَ َم�سْ
َيفةَمْرَكَز )ثقايف جتاري(ُمْزَدِهَرٌة )ُمْزَدِهر( يُف/املُ�سِ 10املُ�سِ

ُمود اُت15ُمَكلَِّفة4/تُمْ 10املََطبَّ
9/تاملَْطَبعَة13املاَلِب�س2/تُمِطيع
8/تَمَنَعمالزمة الكتاب7املَُعاق

َمْعروٌف )�سد 
9/تاملُْنَفِرُد13ُمَاَر�َسة11/تمهول(

12َمَواِقع )موقع(11/تُمَثِّل )ِل(10ُمْعَظُم )النا�س(
عُوَن5/تَمَقّر12/تَمْعُلَومات 10املَُودِّ

َنة )معني( 16املَْو�ِسِمّية11/تُمَقاَبالت15ُمَعيَّ
ف14ُمَناَق�َسٌة 10ِميَناء10َمْق�سِ
12/تُمْنَدِفع

)ن(
اٌء �َساط15ِن�سَّ اِعَمة15النَّ 14النَّ
�ْسر ِجيُب3/تنَ�َسر16النَّ 7النَّ
يُب 1ُنُزل8/تنََظر2نَ�ِسِ
َعامة ُقود16النَّ 15نَْوٌع )ِمْن(13النُّ
ْف�س7/تنَْفَرُح َفَقات2/تالنَّ 12النَّ

)هـ(
16ِهْجَراٌت3/تَهاَجَر2/تَهاِدئ/َهاِدئون

اٌت 13ِهزَّ

)و(
َل 12َوجيٌز12/توثِيَقٌة9/توا�سَ
9/تَو�َساِئل6/تَوِرَثة16الِوْدَياُن
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ع )العالمات( 8/تالَوْقُت15/تالوَفاُء10َو�سْ

11/تَوُقوع

)ي(
ُد16/تَياأَْلُف 3َيْبَتُغون16/تُيَردِّ
ي 11/تِيْبَعث12ُيْر�ِسُل8/تَير�سْ
ُجَيْخَتِنُق 16َيِبي�س6/تَيَتَزوَّ
ُن15ُيِعنُي8/تيزعج مَّ 9/تَيَت�سَ

9/تيتوقف14/تُيْغَط�س10َي�ْسَتْغرِق
ُن14َيُغو�ُس15/تَي�ْسَتِعني 13َيَتكوَّ
7ُيجُب16َيْفَرُح16/تَي�ْسَتْقِبُل
16/تُيِجَيُدون2َيْقُت13َي�ْسَعي
ُد6/تَي�ْسَمُل 9/تُيَحاِوُل10َيْق�سِ

ُدر )عن( 6/تَيْحَتِفل2َيْلَقى11َي�سْ
ِرف 15َيْحُرث11/تَيِلي2َي�سْ
يُع 16/تُيْحِيي7ُيِْكُنَي�سِ

16/تين�سر16/تَيْناأَى16/تَيْعَتِبُ
2ُيْنِفُقُيْن�ِسيءَيْعَتِدي

2َيْنَعِدم14َيْنَطِلقَيْعَتِمُد )َعلى(
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